
जॉजज वॉश िंगटन कावजर 

प्ािंट डॉक्टर 



तुम्शारा ळेंगदाणे खामरा आलडतात का? 
तुम्शारा भाशीत आशे का, की ककती 
वलवलध ऩदाथाांभध्मे ळेंगदाणमािंचा लाऩय 
केरा जातो?  

 

आजकार अनेक रोकािंना ळेंगदाणे खामरा 
आलडतात. ळेंगदाणमािंऩावून ककती तयी 
प्रकायचे ऩदाथज फनलरे जातात. ऩण ळिंबय 
लऴाांऩूली रोक ळेंगदाणे पायवे खात नवत 
आणण ळेंगदाणमािंचा इतय लाऩयशी पायवा 
कयत नवत. त्मा काऱी डॉक्टय जॉजज 
लॉशळिंग्टन कार्वशजय नालाच्मा एका भाणवानिं 
रोकािंना दाखलून ददरिं की ळेंगदाणे शा 
एक खूऩ उऩमोगी ऩदाथज आशे.  

 

कोण फयिं शोत ेशे जॉजज लॉशळिंग्टन कार्वशजय? 

 



जॉजज लॉशळिंग्टन कार्वशजय शे अभेरयकेतरे 
एक ळास्त्रस शोत.े त ेझाडािंलय, 
लनस्त्ऩतीिंलय, काभ कयत. जॉजज जेर्वशा 
रशान भुरगा शोत,े त्मा लमाऩावून 
म्शणजे १८६० ऩावून, त्मािंनी झाडािंलय 
काभ केरिं.  त ेआऩल्मा झाडािंना ऩाणी, 
ऊन्श आणण वालरी देत; योऩािंची 
ननिंदणी, खुयऩणी, वपाई कयत.   

 

आवऩावचे ळेतकयी रशान जॉजजरा 
आजायी झाडािंची तऩावणी कयामरा 
फोरालत. जॉजज मा आजायी झाडािंलय 
उऩचाय कयत अवे. शे काभ जॉजज इतकिं  
चािंगरिं कये, की त्माभुऱे रोक त्मारा 
’झाडािंचा डॉक्टय’ म्शणू रागरे. 



भार झाडािंचा खयाखुया डॉक्टय फनणमावाठी 
जॉजजरा ळाऱेत जालिं रागरिं. ऩण जॉजजवाठी 
त ेवोऩिं नर्वशतिं. जॉजज जेर्वशा रशान शोता 
तरे्वशा अभेरयकेतल्मा ळाऱािंभध्मे 
जॉजजवायख्मा आकिकन लिंळाच्मा काळ्मा 
भुरािंना वशवा प्रलेळ शभऱत नवे. जॉजजच्मा 
घयाजलऱच्मा ळाऱेनिं जॉजजरा ळाऱेत घेतरिं 
नाशी.  
 
त्माभुऱे जॉजजरा दयूच्मा ळाऱेत जालिं 
रागरिं. नतकड ेजाणमावाठी त्मारा घय 
वोडालिं रागरिं. त्मारा वुझन आणण भोझेव 
कार्वशजय मािंना वोडून दयू जालिं रागरिं. वुझन 
आणण भोझेव कार्वशजय त्माचे आईलडीर 
नर्वशत ेतयी त ेदोघिं त्मारा ऩोटच्मा 
भुरावायखा भानत. जॉजजची आई शी कार्वशजय 
कुटुिंफाकड ेयशाणायी गुराभ शोती. आऩल्मा 
आईच्मा भतृ्मूनिंतय जॉजज, कार्वशजय 
कुटुिंफावोफतच यशामरा रागरा.  



फाया लऴाांचा झाल्मानिंतय जॉजज ळाऱेत 
गेरा. नतथे त्मारा कार्वशजय कुटुिंफाची 
खूऩ आठलण मामची, ऩण ळाऱेत 
जाणिं त्मारा आलडत शोतिं. जॉजज 
बयाबय शळकत गेरा. ह्मा ळाऱेत 
शळकणमाजोगिं शोतिं तलेढिं शळकून झारिं 
आणण भग तो दवुऱ्मा ळाऱेत गेरा. 
जॉजज अवा अनेक लऴे एका ळाऱेतून 
दवुऱ्मा नर्वमा ळाऱेत जात वतत 
शळकत यादशरा.  
  
जॉजजने आऩरी यशाणमाची वोम र्वशाली 
म्शणून प्रत्मेक नर्वमा जागी नले शभर 
फनलरे. तो त्मािंना कऩडमािंची धुराई 
वपाई कयणमात भदत कये. आऩल्मा 
वगळ्मा नर्वमा शभरािंना तो झाडािंची 
ननगयाणी याखणमातशी भदत कये.    



अळी फयीच लऴे गेरी.  भशावलद्मारमात 
जाणमावाठी जॉजजने ऩुयेविं शळषण घेतरिं 
आणण ऩैवेशी जभलरे. अखेय झाडािंचा डॉक्टय 
फनणमाचिं त्माचिं स्त्लप्न ऩुयिं शोणाय शोतिं ! 
 
जॉजज भशावलद्मारमात खूऴ शोता. त्माने 
नतथे चचरकरा शळकरी, विंगीत शळकरिं, 
आणण झाडिं - लनस्त्ऩती मािंच्मावलऴमी जे जे 
म्शणून काशी शळकणिं ळक्म शोतिं, त ेवगऱिं 
त्माने शळकून घेतरिं.  झाडािंवलऴमी नर्वमा 
गोष्टी वभजार्वमा मावाठी त्माने अनेक 
लेगलेगऱे प्रमोग केरे.  
 
रलकयच तो झाडािंचा खयाखुया डॉक्टय 
झारा. त्मारा आमोला याज्मातीर एम्व 
इथल्मा भशावलद्मारमात वलद्मार्थमाांना 
शळकलणमावाठी फोरालणिं आरिं. त्मानिंतय 
अनेक रोकािंना डॉक्टय जॉजज लॉशळिंग्टन 
कार्वशजय आणण झाडािंलय काभ कयणमाची 
त्मािंची ऩद्धत माफद्दर भादशती झारी.   



जॉजज मािंच्मा काभ कयणमाच्मा 
ऩद्धतीफद्दर फुकय टी. लॉशळिंग्टन मािंना 
कऱरिं. फुकय टी. लॉशळिंग्टन शे काळ्मा  
वलद्मार्थमाांवाठी एक लेगऱिं 
भशावलद्मारम चारलत अवत. त े
भशावलद्मारम अराफाभा मा याज्मात 
टस्त्कगी, इथे शोतिं.  
 
श्री. लॉशळिंग्टन मािंनी जॉजजना शरदशरिं, 
“ आभच्मा भशावलद्मारमातीर 
वलद्मार्थमाांना झाडािंवलऴमी सान शभऱालिं 
मावाठी एका ळास्त्रसाची गयज आशे. 
मा वलऴमात तुभच्माइतका जाणकाय 
दवुया कोणी आम्शारा भाशीत नाशी. 
तुम्शी आम्शारा भदत कयामरा 
टस्त्कगीरा मार का? “ 



झारिं, १८९६ भध्मे जॉजजने आऩरे चिंफूगफाऱिं 
आलयरिं. योऩािंची बफमाणिं आणण 
झाडािंवलऴमीची ऩुस्त्तकिं  मािंनी त्माची 
वाभानाची ऩेटी बयरी शोती. एम्व वोडामचिं 
त्माच्मा जजलालय आरिं शोतिं, ऩण टस्त्कगीरा 
जाऊन आऩल्मावायख्मा आकिकन लिंळाच्मा 
काळ्मा वलद्मार्थमाांना शळकामरा भदत 
कयामची इच्छा तीव्र शोती.  
टस्त्कगीने जॉजजरा चककत केरिं. आऩल्मा 
ऩूलीच्मा भशावलद्मारमात जॉजजरा छान 
वुवज्ज प्रमोगळाऱा आणण चािंगरिं ग्रिंथारम 
लाऩयामची वलम शोती. ऩण टस्त्कगीचिं 
भशावलद्मारम अगदी नलिं शोतिं. नतथे अनेक 
गोष्टीिंची लानला शोती. वलसानाची वाधी 
प्रमोगळाऱाशी नतथे नर्वशती. जॉजजने नतथे 
एक काभचराऊ प्रमोगळाऱा वुरू केरी. जुने 
कऩ, फळा, ताटल्मा, शभऱतीर ती बािंडीकुिं डी 
आणण जुन्माऩुयाणमा भोडक्मातोडक्मा लस्त्तू, 
शेच त्माचिं प्रमोगळाऱेचे वादशत्म. त्माच्मा 
वलद्मार्थमाांना झाडािंफद्दर शळकामचिं तय कळी 
का शोईना, एक प्रमोगळाऱा शली शोती!   



जॉजजने पक्त वलद्मार्थमाांवोफत काभ 
केरिं अविं नाशी. थेट ळेतकऱ्मािंवोफतशी 
त्माने काभ केरिं. त्मालेऱी अराफाभा 
याज्मातीर ळेतकऱ्मािंना भदतीची पाय 
जरूय शोती. त्मािंनी ळेतात रालरेरी 
काऩवाची योऩिं चािंगरी लाढत नर्वशती. 
ळेतकऱ्मािंऩाळी वलकणमावायखिं काशी 
उयरिं नर्वशतिं. त्माभुऱे त्मािंच्माऩाळी ऩैवे 
नर्वशत.े 
 
काऩूव चािंगरा का वऩकत नर्वशता त्माचिं 
कायण जॉजजच्मा रषात आरिं. एक 
अगदी फायीक कीड, फोर-लीवलर 
नालाची, ती काऩवाची झाडिं खाऊन 
टाकत शोती. आणण त्मातून फचालरेरी 
जी काऩवाची योऩिं शोती, त्मािंना 
लाढीवाठी गयजेचा अवणाया एक ऩदाथज, 
नर, अजजफात शभऱत नर्वशता.  



वगळ्मा झाडािंच्मा चािंगल्मा लाढीवाठी 
नर गयजेचिं अवतिं. झाडिं ज्मा 
जशभनीत लाढतात,  त्मातूनच शे नर 
त्मािंना शभऱतिं. काशी झाडिं जशभनीतून 
नर घेतात आणण निंतय जशभनीत त े
ऩयत देतात. इतय झाडिं जशभनीतून 
नर घेतात ऩण त ेजशभनीत ऩयत 
भार देऊ ळकत नाशीत.  
 
काऩवाची झाडिं जशभनीतून नर घेतात 
ऩण त ेऩयत जशभनीत देऊ ळकत 
नाशीत. दक्षषण अभेरयकेच्मा त्मा 
बागातीर ळेतकयी ककत्मेक लऴे 
काऩवाची ळेती कयत आरे शोत.े दय 
लऴी काऩवाची झाडिं जशभनीतून नर 
ळोऴून घेत आरी शोती. त्माभुऱे आता 
काऩवाच्मा चािंगल्मा लाढीवाठी 
रागणायिं नर जशभनीत शळल्रकच 
यादशरिं नर्वशतिं.  



जॉजजरा ळेतकऱ्मािंना भदत कयणमाची 
एक मुक्ती वुचरी. त्मारा लाटरिं की 
ळेतकऱ्मािंनी त्मा जशभनीत ळेंगदाणे 
उगलाले. ळेंगदाणमाच्मा वऩकारा फोर-
लीवलर कीड खात नाशी. तविंच 
ळेंगदाणमाचिं योऩ जशभनीतून नर घेतिं 
आणण निंतय जशभनीरा नर  ऩयत देतिं. 
  
अनेक ळेतकऱ्मािंनी जॉजजचिं म्शणणिं 
ऐकरिं. त्मािंना ळेंगदाणमाचिं बयघोव 
ऩीक शभऱारिं. फोर-लीवलर ककडीने 
ळेंगदाणा खाल्रा नाशी आणण 
ळेंगदाणमाच्मा योऩािंनी जशभनीरा नरशी 
ऩयत ददरिं. त्मानिंतय ऩुढच्मा शिंगाभात 
जेर्वशा ळेतकऱ्मािंनी ळेतात काऩूव 
रालरा, तरे्वशा त्माच्मा चािंगल्मा 
लाढीवाठी ऩुयेविं नर जशभनीतून 
शभऱारिं. त्माभुऱे काऩूव चािंगरा 
लाढरा.  



ळेंगदाणमाचिं ऩीक घेतरिं तरे्वशा एक 
ददलव एक ळेतकयी जॉजजरा बेटामरा 
आरा. “भाझ्मा ळेतात ळेंगदाणमाचिं 
बयऩूय ऩीक आरिं आशे, “ तो म्शणारा. 
“भरा तो ळेंगदाणा वलकामचा आशे. 
ऩण कुणी वलकत घ्मामराच तमाय 
नाशी. भग भरा ऩैवा कुठून शभऱणाय? 
आता भी त्मा ळेंगदाणमाचिं काम करू?“ 
  
वुयलातीरा जॉजजकड ेमा प्रश्नाचिं उत्तय 
नर्वशतिं. त्माने जेर्वशा ळेतकऱ्मािंना 
ळेंगदाणा ऩेयामरा वािंचगतरिं शोतिं, तरे्वशा 
तो वलकणमाफद्दर त्माने काशीच वलचाय 
केरा नर्वशता. ऩण आता भार जॉजजरा 
ळेतकऱ्मािंचा शा प्रश्न वोडलामरा भदत 
कयामराच शली शोती.  



जॉजज आता आऩल्मा प्रमोगळाऱेत 
काभारा रागरा. प्रमोगळाऱेत काभ 
कयणमात तो इतका गढून गेरा की 
अनेक आठलड ेत्माने फाशेय ऩाऊर टाकरिं 
नाशी. ळेंगदाणमालय त्माने ककती तयी 
प्रमोग केरे. ळेंगदाणे कुटरे, त्मात काशी 
शभवऱरिं, उकऱरिं, अवे काम काम तयी 
प्रमोग केरे.  ळेंगदाणमाचा नलनलीन 
लाऩय कवा कयता मेईर, माचा तो वतत 
ळोध घेत यादशरा.  
 
ळेलटी एकदाचा जॉजज आऩल्मा 
प्रमोगळाऱेच्मा फाशेय आरा. दीघज काऱ 
त्माने प्रमोगळाऱेत कवून भेशनत घेतरी 
शोती. आता भार तो अगदी खूऴ शोता. 
त्माचे वगऱे कष्ट आत पऱारा आरे 
शोत.े त्माने ळेंगदाणमाऩावून नाना 
प्रकायचे ऩदाथज फनलरे शोते.  



जॉजजने ळेंगदाणमाऩावून कामकाम 
फनलरिं शोतिं ठाऊक आशे? ळाई, 
क्रीभ, कॉपी, लेगलेगऱे खाद्म 
ऩदाथज, आणण ककतीतयी इतय 
ऩदाथज.  एकूण तीनळेशूनशी 
अचधक उऩमोगी ऩदाथज त्माने 
फनलरे शोत,े वगऱे पक्त 
ळेंगदाणमाऩावून ! 



डॉ. जॉजज लॉशळिंग्टन कार्वशजय मािंनी 
आमुष्मबय ळेतकऱ्मािंना भदत 
केरी. त्मािंनी झाडािंविंफिंधी अनेक 
नर्वमा नर्वमा गोष्टी शळकल्मा, 
त्मािंचा आजवुद्धा रोकािंना 
उऩमोग शोतो. कार्वशजय झाडािंचे 
डॉक्टय तय शोतचे, आणण त े
रोकािंना वुद्धा नेशभी भदत कयत 
यादशरे.   

समाप्त 


